Passie 2.0 2.0
VOORZITTER RAF JOOS
Raf Joos, voorzitter van het Passiespel: “Vanaf 3 april 2020 is Mariekerke aan de Schelde
opnieuw het decor van het vijfjarige Passiespel. Dat is exact over 365 dagen.”
Passie 2.0 2.0 is de voortzetting van het Passiespel “Christus aan de Schelde”, dat zijn
traditie kent in Mariekerke sinds 1971. Oorspronkelijk was het een getransponeerde
versie van het passieverhaal naar ons dorp begin 19de eeuw. Voor 2020 hebben we iets
geheel nieuws. We brengen een voorstelling over een historische figuur waarin ‘hoop’
de belangrijkste boodschap wordt. Passie 2.0 2.0 gaat over liefde en vergeving, maar
ook over macht en haat, bedrog en misleiding. Een actueel verhaal in tijden van
polarisering en migratie.
Er is al ontzettend hard gewerkt en er moet nog heel veel gebeuren, maar het wordt
indrukwekkend. Behalve de plaats van delict, op de Scheldedijk aan de kerk, is alles
nieuw. Vandaar de naam: Passie 2.0 2.0. Een eigentijds openlucht klank- en lichtspel
met livemuziek. Een nieuw verhaal, “De zoon van een timmerman”, werd geschreven
door Frank van Mossevelde. Dit op basis van de niet-erkende teksten over het
levensverhaal van Jezus. Uiteraard hoort bij dit nieuwe verhaal ook nieuwe muziek,
kledij en omkadering. De muziek laten we componeren door Tom Hondeghem en zal
door een eigen Passie-harmonie live gebracht worden. De regie is in professionele
handen van Jaak Lema en voor het eerst in de geschiedenis van het Passiespel te
Mariekerke zal er live gespeeld worden. Een grote uitdaging die we ten volle aangaan!
De interesse om mee te spelen is in elk geval groot. Op de drie audities kregen we een
mooie respons. Het waren zeer boeiende dagen en fijn om zoveel enthousiastelingen
te zien, want geen totaalspektakel zonder veel volk op de planken! Het doel is om met
minimum honderd spelers, acteurs en figuranten, op de kaai te staan. Tel daar nog
eens vijftig muzikanten en de talrijke medewerkers achter de schermen bij en we zitten
met participatie over heel Klein-Brabant.
Passie 2.0 2.0 wordt een niet te missen totaalspektakel. Ik zou zeggen: kom kijken en
beleef de avond van je leven! De ticketverkoop start vanaf vandaag: 03 april 2019.

SCHRIJVER FRANK VAN MOSSEVELDE
Eind juli 2016 kreeg ik een mailtje met als onderwerp ‘Vzw De Meivis zoekt een schrijver
voor Passiespel’. Daarin stond: ‘Voor onze volgende voorstelling van 2020 willen we een
volledig vernieuwd spel, waarvoor we nu op zoek gaan naar een nieuwe schrijver. In deze
zoektocht zijn we doorverwezen tot bij jou.’ Er werd gemaild en er werd gepraat, er werd
afgetast, er werden eerste ideeën uitgewisseld en er kwam vertrouwen. Dat was ook
wel nodig: het Passiespel van Mariekerke is een indrukwekkende erfenis om over te
waken. Cultureel erfgoed, noch min noch meer, en daar spring je niet licht mee om. En
mét het vertrouwen kwam er meteen ook een stapel witte papieren op mijn bureautje
terecht. Het werd een boeiende tocht om die papieren te vullen. In het begin met wat
losse opmerkingen en vooral met heel wat vragen. Ik las veel, onder andere een aantal
apocriefe evangeliën en er kwamen alleen maar méér vragen. Maar voorzichtig richtten
zich personages op, kwamen er wat stuntelige dialogen op het papier terecht, groeiden
schuchtere scènes, verschenen sneuvelteksten. Ik legde ze voor aan de mensen van de
Meivis en ik kreeg heel bruikbare feedback. Ik werd wat minder voorzichtig, personages
begonnen me steeds meer te belagen, dialogen begonnen meer en meer te leven,
scènes werden steeds zelfbewuster, sneuvelteksten lieten zich niet zomaar verwijderen.
En zoals dat dan wel eens gaat: mijn verhaal over die vreemde man die 2000 jaar
geleden de wereld veranderde, begon zijn eigen leven te leiden. Ik noemde het voor
mezelf: ‘De zoon van een timmerman’. Omdat ik gemerkt had dat het een verhaal over
gewone mensen moest worden. De stapel witte papieren raakte stilaan gevuld (met
véél schrappingen, dat wel) en uiteindelijk, eind oktober 2017, kon ik de afgewerkte
versie doorsturen. Nu het schrijfwerk al een tijdje achter mij ligt, heb ik nog steeds het
gevoel dat het echt een stuk van mij is geworden, zowel in de betekenis van
‘toneeltekst’ als in de betekenis van ‘deel’. En als het niet zo pathetisch zou klinken, zou
ik zeggen dat ik er heel mijn hart heb in gestopt. Het is wel zo en ik hoop dat dàt te
merken is.

REGISSEUR JAAK LEMA
Het is een intens verlangen om een voorstelling te maken in een vernieuwd jasje.
Waarbij we net dat trapje hoger zetten om de mensen opnieuw te verrassen, opnieuw
te verbazen. En waarbij we vooral ook het verleden niet mogen ontkennen,
integendeel. Het is als regisseur vooral de missie om de balans te vinden tussen een
professioneler kader enerzijds en waarbij we de traditie anderzijds zeker niet uit het
oog mogen verliezen. Het moet in de eerste plaats een voorstelling van en gebracht
door het volk zijn. En die vertelling trachten we met het kernteam te versterken. Door
geluid, door licht, door de enscenering, door de acteurs, door een nieuwe tekst, door
een fris decor en door de locatie.
Als je theater maakt op locatie, moet je eerst trachten te achterhalen wat die plek je te
vertellen heeft en wat ze je kan bieden. Dat was hier niet anders. Het is de kerk, maar
het is ook de rivier en de prachtige kaai die een meer voorname rol zullen spelen. We
brengen het publiek een licht- en geluidsspektakel met live gesproken dialogen en
muziek gebracht door een samengesteld orkest. Al deze elementen gecombineerd
moeten ervoor zorgen dat we een uniek spektakel brengen waarbij we steeds moeten
zoeken naar de meest ideale manier om ons verhaal, het passiespel met als titel ‘De
zoon van een timmerman’ te vertellen.

COMPONIST TOM HONDEGHEM
Passie 2.0 2.0 is een uniek project waarvoor ik mij als jonge componist graag engageer.
Een halfjaar geleden werd ik gecontacteerd door Rik Vercruysse, baas van uitgeverij
Golden River Music waaraan ik verbonden ben als componist. Hij stelde mij voor om
de muziek

voor

het

passiespel te componeren.

Daar

de bezetting

een

gelegenheidsharmonieorkest is sprak mij dit project des te meer aan. Mijn hart ligt dan
ook bij de HaFaBra (Harmonie - Fanfare - Brassband).
Na een geslaagde meeting met regisseur Jaak Lema en organisator/bezieler Herman
Nicolaas startte ik met brainstormen over passende motieven, thema's, orkestratie en
structuur. Al snel kwam ik tot een thematische contrastwerking tussen lijden en hoop.
Tevens maak ik gebruik van Oosterse volksmuziek om de juiste context te verklanken.
Passie 2.0 2.0 wordt ongetwijfeld een reeks prachtige voorstellingen. Ik kijk alvast uit
naar de première en wens alle medewerkers veel succes!

SPEELDATA

PASSIE 2.0 2.0 VAN 3 april tot 19 april 2020
Première op vrijdag 3 april 2020 - zaterdag 4 april - zondag 5 april 2020
Vrijdag 10 april - zaterdag 11 april - zondag 12 april - maandag 13 april 2020
Vrijdag 17 april - zaterdag 18 april - zondag 19 april 2020
Telkens om 20u30

TICKETS
Tickets bestellen kan via www.passie2020.eu of www.terdilft.be
€ 20 standaardtarief
€ 18 kortingstarief (-19j)

SFEERFOTO’S LOCATIE

CONTACTGEGEVENS
Herman Nicolaas
+ 32 475 45 25 31
info@passie2020.eu
www.passie2020.eu

Voor specifieke vragen in verband met marketing, spel of scène kan u zich richten tot:
marketing@passie2020.eu
spel@passie2020.eu
scene@passie2020.eu

Volg alles op de voet via onze facebookpagina Passie 2.0 2.0!

